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Probos in de periode 2013-2016 op vier
pluimveebedrijven ervaring opgedaan met
de teelt van biomassa met wilgen in

Leren van Europese collega’s
Probos heeft deelgenomen aan de EIP-AGRI Focus Group Agroforestry. Een groep
van Europese (ervarings)deskundigen om kansen en knelpunten voor agroforestry

kippenuitlopen. Dit project leert dat de

in Europa te deﬁniëren. De Focus Group is ingesteld door de agricultural European

kippen zichtbaar proﬁteren van de
wilgenplantages en veel verder de uitloop
ingaan, onder andere omdat ze beschut-

Innovation Partnership (EIP-AGRI). Uit deze Focus Group komt onder meer naar
voren dat er meer behoefte is aan demonstratieobjecten voor agroforestry in
Europa waar geïnteresseerden van kunnen leren en inspiratie op kunnen doen.
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Agroforestry: een win-win voor
bosbouw en landbouw?

bomen en landbouwgewassen zijn nog

Martijn Boosten & Jasprina Kremers

Meer voorbeelden van agroforestry in Nederland zijn te vinden op de website van Agroforestry Nederland: http://agro-forestry.nl. Het
boekje ‘Landbouw met bomen; met 25
voorbeelden van agroforestry’ (Oosterbaan,
2016) bevat diverse ideeën en tips voor
agroforestry-systemen.

Foto voorblad: oogst in een agroforestry-systeem
met graan en walnoten in Frankrijk (foto Philippe
Van Leerberghe, agforward.eu)

In Nederland zijn de landbouw en de bosbouw traditioneel gescheiden
werelden. De laatste jaren is er echter toenemende aandacht voor agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en veeteelt.
Probos gaat in op de kansen voor het realiseren van agroforestry in
Nederland.
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Figuur 1. Bomen kunnen op verschillende manieren een positief effect hebben op landbouwgewassen. (Bron: bewerking afbeelding http://agroforesterie.be)
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4 www.kiplekkeronderdewilgen.nl
eindrapport: https://tinyurl.com/y8w2lhbc
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kunnen overbrengen op kippen.
Metingen op één van de bedrijven laten

Van 28 tot en met 31 mei 2018 vindt in Nijmegen het tweejaarlijkse internationale

bovendien zien dat er een (meer dan)
goede biomassaproductie in kippenuitlopen haalbaar is. Het is daarbij raadzaam

agroforestry congres plaats, georganiseerd door de European Agroforestry Federation (EURAF). Op dit congres komen (ervarings)deskundigen, waaronder wetenschappers en agrariërs, samen om kennis uit te wisselen over agroforestrty. Meer

om de wilgen in grotere aaneengesloten

info over het programma en aanmelden: http://www.agroforestry.eu/.

stroken (van elk 0,25-0,5 ha groot) te
planten, zodat een oogstmachine efﬁciënt
kan oogsten. Bovendien kunnen biomassa-

met 100.000 ha. Omdat ruimte voor

onvoldoende in de Nederlandse praktijk

plantages in uitlopen bijdragen aan de

bosaanleg in Nederland schaars is, wordt

onderzocht.

landschappelijke inpassing. Zo kreeg

gekeken naar slimme functiecombinaties.

Probos wil daarom samen met haar

pluimveehouder Wim Thomassen uit

De ambitie is daarom om 25.000 ha van

partners werken aan kennisontwikkeling

Overberg in 2015 de prijs voor de Mooiste

deze bosuitbreiding te realiseren in de

en kennisverspreiding, onder meer door

Kippenuitloop uitgereikt. De vakjury

vorm van agroforestry. Nederland kent

het opstarten van nieuwe pilots,

roemde het hoge aantal kippen dat op zijn

bijvoorbeeld ruim 2.300 hectare kippen-

voorbeeldbedrijven en het uitwerken van

bedrijf buiten wordt gezien tussen de

uitloop. Projecten als Kiplekker onder de

concrete businesscases. Geïnteresseerden

wilgenplantages en de slimme dubbele

wilgen hebben aangetoond dat er in deze

kunnen zich bij Probos melden.

benutting van de uitloop.

uitlopen zeker kansen liggen voor
agroforestry.

Kansen voor agroforestry in Nederland

Agroforestry komt echter niet zo maar van

In oktober 2016 is door de Nederlandse

complexer dan ‘reguliere’ landbouw of

bos- en houtsector het Actieplan Bos en

houtteelt. Bovendien vergt het beheer van

Hout gelanceerd om te komen tot een

deze systemen speciﬁeke vakkennis die de

de grond. Agroforestry-teelten zijn vaak

5

substantiële bijdrage aan de klimaatdoe-

meeste landbouwers of bosbouwers nog
2.

len, waaronder de absorptie van meer CO

niet hebben opgedaan. Voor veel van de

In het Actieplan wordt gepleit voor een

combinaties liggen geen kant-en-klare

uitbreiding van het Nederlandse bosareaal

ontwerpen en beheerplannen klaar. Ook
de positieve wisselwerkingen tussen

5 http://edepot.wur.nl/394083

Agroforestry: een win-win voor
bosbouw en landbouw?

bomen en landbouwgewassen zijn nog

Martijn Boosten & Jasprina Kremers

Meer voorbeelden van agroforestry in Nederland zijn te vinden op de website van Agroforestry Nederland: http://agro-forestry.nl. Het
boekje ‘Landbouw met bomen; met 25
voorbeelden van agroforestry’ (Oosterbaan,
2016) bevat diverse ideeën en tips voor
agroforestry-systemen.

Foto voorblad: oogst in een agroforestry-systeem
met graan en walnoten in Frankrijk (foto Philippe
Van Leerberghe, agforward.eu)

In Nederland zijn de landbouw en de bosbouw traditioneel gescheiden
werelden. De laatste jaren is er echter toenemende aandacht voor agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw en veeteelt.
Probos gaat in op de kansen voor het realiseren van agroforestry in
Nederland.

